Istorie penticostalã

Pionierii Bisericii
Penticostale din
Iermata
De la începutul iernii anului 1933 pânã în anul 1945,
când penticostalii au fost recunoscuþi de Stat

S

atul Iermata, jud.
Arad se învecineazã
în partea de rãsãrit
cu satul Mocrea la o distanþã de
3 km. În iarna anului 1933, Mila
Constantin Gina (atunci nu era
pocãit), s-a dus la moarã la
Mocrea sã macine porumb, ºi a
gãsit acolo un prieten de-al lui
Bulza Petru din Mocrea, care
citea din revista „Cuvântul Adevãrului” câtorva oameni care
erau împrejurul lui.
Gina s-a apropiat ºi el sã
vadã ce este acolo, ºi Bulza Petru
citea tocmai cum Dumnezeu a
vindecat de boli grele diferite
persoane la rugãciunea unor
fraþi, ºi erau ºi adresele acelor
persoane cu numele ºi localitãþile
de unde erau, ºi mai citea din
revistã cum în unele localitãþi,
Dumnezeu a botezat cu Duhul
Sfânt cu semnul vorbirii în alte
limbi, ca pe timpul apostolilor,
persoane care stãruiau în rugãciune cu credinþã.

predicator la Biserica
baptistã din Iermata, fiul
lui Sighete Gheorghe bãtrânul, care a adus
Extras din broºura: „Istoria Bisericii
credinþa baptistã în
Penticostale din Iermata”, scrisã de pastorul
Iermata. I-a adus revista pensionar IOAN POPA
sã citeascã ºi sã vadã ce
zice el de cele ce erau
scrise în ea. Sighete s-a minunat Toþi au hotãrât sã se adune în
ºi el, ºi s-a dus cu revista la casã la Sighete Gheorghe.
Dar satana n-a stat pe loc, ci
adunare la baptiºti, ºi a spus ºi
a ridicat împotriva lor pe preotul
altora ce scria în revistã.
Unii au crezut, bãrbaþi ºi de la Moroda. Moroda era centru
femei, alþii, fie cã nu au luat în de comunã unde era ºi postul de
seamã, fie cã nu au crezut; jandarmi. Fraþii erau chemaþi
Sighete a continuat sã spunã mereu la postul de jandarmi,
despre lucrarea Botezului cu bãtuþi ºi ameninþaþi sã nu se mai
Duhul Sfânt în bisericã. El spera adune. În acel timp, Sighete ºi cu
cã toatã biserica se va pune pe un alt frate, Hanciuþa Mitru, au
post ºi rugãciune, ca Domnul sã hotãrât sã stea înaintea Domboteze cu Duhul Sfânt, dar n-a nului în rugãciune ºi post, ca sã
fie botezaþi cu Duhul Sfânt. O zi
fost aºa.
Fraþii de la Mocrea au þinut mâncau, o zi erau în post. Dupã
legãtura cu fraþii din Iermata ºi un timp oarecare, într-o sâmîi mai vizitau când ºi când, dar bãtã seara pe când se rugau, pe
în acelaºi timp la Mocrea, Dom- Sighete Gheorghe, Domnul l-a
nul a botezat cu Duhul Sfânt pe botezat cu Duhul Sfânt.
Dupã moartea fratelui SigheJimon Nicolae,
te, a fost propus sã fie ordinat ca
care
venind
la
„Dupã aceea voi turna Duhul
Iermata cu un lucrãtor (pãstor) fratele Hanciuþa
Meu peste orice fãpturã; fiii ºi
grup de fraþi, a Mitru, care a fost ales prin tragere
roci,
f i i c e l e vo a s t re vo r p ro o ro
gãsit pe fraþii ºi la sorþi, altfel nu a vrut sã
bãtrânii voºtri vor visa visuri, ºi
surorile de aici accepte. Astfel, fratelui Hanciuþa
tinerii voºtri vor avea vedenii.”
Ioel 2:28
adunaþi la ru- i-au fost repartizate Bisericile din
gãciune la Si- Iermata ºi din ªicula.
Într-o duminicã, mergând la
Oamenii se mirau de cele ce ghete Gheorghe. Pe când se
ªicula,
la un serviciu unde se
auzeau, Gina s-a minunat ºi el, rugau, Jimon Nicolae a vorbit în
ºi a rugat pe Petru Bulza sã-i dea alte limbi, aºa cum i-a dat Duhul sãrbãtorea Cina Domnului, a
ºi lui revista pentru câteva zile, sã vorbeascã. Când au auzit fost gãsit de jandarmi la casa
ca sã o citeascã. Bulza i-a dat-o, fraþii ºi surorile despre lucrarea unde era adunarea. I s-a fãcut
dar i-a zis sã aibe grijã de ea.
Duhului Sfânt, au rãmas impre- proces verbal ºi a fost condamnat
Gina era vecin cu Sighete sionaþi, ºi s-au bucurat foarte de tribunal la 6 luni de puºcãrie
Gheorghe, un tânãr baptist, mult, în mod deosebit, surorile. pe care le-a ºi executat.
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